


allerbedste ved projektet er, at 
kommunen, d.v.s. forvaltning og 
politikere, har accepteret vores tal 
og dermed tyngden og niveauet af 
den udførte sundhedspleje," sag
de Inge Therkildsen. 
Ydelserne i sundhedsplejen kan 
·takket være den elektroniske da
tabehandling nemt gøres op må
ned for måned, distrikt for distrikt,
ligesom det heller ikke er noget
problem at få en oversigt over hele
årets gang i sundhedsplejen.
"Her er vores kære pc'er et fan
tastisk værktøj til dokumentation
af vores arbejde. Vi kan nu vise
vores chefer, at der f.eks. er født
flere børn, og behovet for ydelser
dermed er steget. Det har vi fun
det lydhørhed for og faktisk fået
tildelt de nødvendige ressour
cer."
Inge Therkildsens begejstring for
den nye informationsteknologi
var meget tydelig, men hun un
derstregede, at de tal, hun træk
ker ud af sin pc, ikke er noget
udtryk for niveauet og kvaliteten
af det arbejde, der udføres. Talle
ne er et mål for de udførte ydelser,
en kvantitetsmåling, fremhævede
hun, men selv er hun ikke i tvivl
om, at både beskrivelserne og
klassificeringen af de enkelte ydel
ser også spiller en rolle for kvali
tetssikringen i arbejdet:
"Medarbejderne er blevet langt
mere bevidste om, hvad det er, vi 
fagligt kan yde, netop fordi be
skrivelserne af de enkelte ydelser
er gjort målbare. Det har effekt på
niveau og kvalitet, tror jeg."

Styringen
Inge Therkildsen lagde ikke skjul
på, at hun meget bevidst bruger
den nye informationsteknologi
politisk:
"Det er trods alt vores politikere,
der sætter de økonomiske ram
mer for, hvad vi skal beskæftige os
med. Derfor er det meget vigtigt,
at de har så korrekte og specifikke
informationer som muligt, så de

Inge Therkildsen med sin bærbare 
computer: "Der er oceaner af 

muligheder i edb-teknologien." 

ved, hvad de tager stilling til. Her 
er søjlediagrammerne og de små 
firkantede tal, vi trækker ud af 
computeren, så lette at læse og 
forstå!" 
Hun har også erfaring for, at med
arbejderne føler større tryghed i 
arbejdet, efter at den nye informa
tionsteknologi har holdt sit indtog 
i sundhedsplejen. 
"Informationsteknologien gør de
res arbejde mere synligt. Det er 
vigtigt for dem selv og arbejds
giveren. De har også fået større 
medindflydelse i og med, at de 
informeres om, hvad der foregår 
takket være det informationsblad, 
vi laver en gang om ugen - skrevet 
af vores sekretær og sendt ud til 
alle på diskette. Jeg siger ikke, at 
medindflydelsen kommer med in
troduktionen af edb. Den kom
mer, fordi medarbejderne takket 
være den nye teknologi er velin
formerede og i øvrigt med til selv 
at udforme de ting, der skal ske." 
Inge Therkildsen bruger først og 
fremmest informationsteknologi
en som et dokumentations - og
styringsværktøj- både i forhold til 
medarbejdere, chefer og samar
bejdspartnere, men forude vinker 
den elektroniske patientjournal. 
Den bliver et must på sygehusene 
og bør også blive det f.eks. i sund
hedsplejen, fremhævede hun og 
gjorde opmærsom på et udvik
lingsarbejde netop omkring bar
nets journal i Århus Kommune. 
"Samarbejdet om barnet bør fore
gå fra fødslen, til det forlader sko
len. Derfor kan Barnets Bog ud
mærket være en del af journalen, 
der følger barnet hele vejen gen
nem systemet. I princippet kan 
det udmærket være lægen eller 
jordemoderen, der starter journa
len, hvorefter resten så foregår 
elektronisk. D.v.s at journalen er i 
systemet, og når vi skal bruge den, 
gøres den aktiv. På den måde be
høver hver især ikke indhente de 
samme oplysninger. I stedet føres 
de nu videre og kan bruges til for
skellige formål. Jeg kan sagtens 

forestille mig sundhedsprofiler af 
f.eks. skolebørnene. Hvem har
dårlig ryg? Hvor mange har aller
gi? Måske er de 90 pct. sunde og

· raske, hvad betyder det for ind
satsen til de svage? Og småbørne
ne? Her kan vi også få masser af
god viden om spisemønstre, ud
viklingstrin osv. Fordelen ved edb
er jo, at alt er opdateret og ajour
ført. Og papiret - det er stort set
afskaffet."

Teknologien
Ud over det interne informations
blad til medarbejderne i sund
hedsplejen bruges informations
teknologien også i bibliotekssam
menhæng. Al litteratur er registre
ret efter forfatter, titel og antal
indkøbte værker i edb-systemet,
kopieret på en opdateret diskette
(hver tredje måned) og sendt ud til
de forskellige børnefamiliehuse.
"Og med hensyn til tidsskrifterne
er der mulighed for i systemet, at
man kan rundsende oplysninger
eller resume, hvis der er noget,
man gerne vil gøre kollegerne op
mærksom på," fortalte Inge Ther
kildsen, der både har lysten og
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visionerne til at gå videre med den 
nye informationsteknologi. 
"Men," understregede hun på 
konferencen, "det kræver både 
tid og engagement. Derfor er det 
bedst at alliere sig med de sag
kyndige. Det havde jeg ikke tål
modighed til, da jeg startede, men 
set i bakspejlet vil jeg nok anbefale 
det. Det er meget ressourcefor
brugende, men lærerigt at være 
selvstarter. Med ressourceforbru
gende mener jeg i mit tilfælde an
vendt fritid. Jeg har faktisk siddet 
derhjemme med den bærbare ved 
spisebordet og brugt masser af ti
mer på at sætte mig ind i tingene. 
Men lysten kommer, når man selv 
styrer tingene. Derfor er det også 
meget vigtigt at skabe en fælles 
solidarisk holdning hos medarbej
derne til den nye teknologi. Den 
er jo til fælles bedste, hvilket be
tyder, at alle skal kunne se for
målet med den. Og så skal man 
vente på hinanden, til alle er med. 
Der skal være tid til at diskutere, 
så man som bruger bliver tilfreds 
med systemet, fastslog hun. D 
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